In het dorpshuis ligt voor belangstellenden permanent een informatiemap ter inzage over het dorpsontwikkelingsprogramma. In de
map vindt u onder meer de nieuwsbrieven, verslagen van de dorpsgesprekken en persberichten over het DOP.
De tekst van deze nieuwsbrief is voor belangstellenden ook te vinden op de website van de gemeente Valkenswaard www.valkenswaard.nl
U vindt deze en andere informatie over het
Dorpsontwikkelingsprogramma door op de website te kiezen voor
de button ‘Leefbaarheid’ (rechts op de openingspagina). Vervolgens
kiest u voor de optie ‘ Dorpsontwikkelingsprogramma Borkel en Schaft’.
Verder kunt u met vragen over het Dorpsontwikkelingsprogramma
Borkel en Schaft terecht bij wijkcoördinator Peter Franken van de
gemeente Valkenswaard, tel. 040- 2083664. U kunt hem ook mailen via gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van Peter Franken.

Doe meer met het
Dorpshuis!

Antwoordstrook

Zoals iedereen in Borkel en Schaft weet, is aan de
Dorpsstraat 55 in 2004 een mooi Dorpshuis geopend. Een
multifunctioneel gebouw dat allerlei mogelijkheden biedt
voor de plaatselijke gemeenschap.
De Stichting Dorpshuis, bestaande uit een enthousiast
bestuur, probeert samen met de beheerder en een groep
al even enthousiaste vrijwilligers, het Dorpshuis tot een
echt “thuis” te maken voor Borkel-en-Schaftenaren (en
anderen) van alle leeftijden.
Op dit moment maakt al een aantal vaste huurders gebruik
van de faciliteiten, maar er is ruimte voor meer.
Onlangs verspreidde de Stichting Dorpshuis een folder om
de mogelijkheden voor gebruik van deze accommodatie bij
organisaties en instellingen in onze gemeente onder de
aandacht te brengen.

Mogelijke activiteiten in het dorpshuis zijn: vergaderingen,
repetities, uitvoeringen en sociale activiteiten van verenigingen en instellingen die in de gemeente Valkenswaard
gehuisvest zijn of van buurtverenigingen of clubs.
Ook algemene voorlichtingsbijeenkomsten kunnen daar
gehouden worden, evenals cursussen of niet-commerciële
activiteiten van medische en paramedische aard.
Een hele waslijst aan mogelijkheden dus. Hoewel het
Stichtingsbestuur zelf actief meedenkt over mogelijke
nieuwe activiteiten in het Dorpshuis, roept het hierbij ook
alle dorpsinwoners op om hierover mee te denken.
Hebt u een idee; laat het weten aan de Stichting.
Neem daarvoor contact op met de secretaris,
mevrouw Marianne Ahrens, tel. nr 040-2068550,
email: mar.ahrens@chello.nl.
Bijeenkomst voor verenigingsbesturen
Tijdens het tweede dorpsgesprek kwam naar voren dat de
vele verenigingen in Borkel en Schaft allerlei activiteiten
organiseren, maar hierover nauwelijks contact hebben
met elkaar. Dat heeft tot gevolg dat clubs misschien evenementen plannen op dezelfde datum of dat ze mensen
tekort komen om een evenement te organiseren, terwijl
die misschien best te vinden zijn als het evenement samen
met één of meer andere clubs georganiseerd zou worden.
De conclusie was dat het goed zou zijn als de verenigingsbesturen eens “de koppen bij elkaar zouden steken” om te
bekijken hoe en waarmee ze zouden kunnen samenwerken.
De Stichting Dorpshuis heeft vervolgens het initiatief
genomen om zo’n bijeenkomst voor de verenigingsbesturen te organiseren. De datum hiervoor is
woensdag 15 februari 2006 vanaf 20.00 uur. En natuurlijk
vindt deze bijeenkomst plaats in het Dorpshuis.
Noteer deze datum dus in uw agenda! Voor de organisatie
van deze avond wil de stichting graag weten op hoeveel
deelnemers zij mag rekenen. Zij nodigt daarom hierbij
alle verenigingsbesturen uit om door middel van de antwoordstrook bij dit artikel voor 31 januari aan het
Dorpshuis door te geven of u op 15 februari aanwezig
zult zijn en met hoeveel personen. Ook als u wel belangstelling heeft, maar verhinderd bent op genoemde datum,
wil de Stichting dat graag weten, zodat zij u op de hoogte
kan houden.

Bijeenkomst verenigingsbesturen op
woensdag 15 februari 2006
In het artikel “Doe meer met het Dorpshuis” wordt u verwezen naar deze antwoordstrook, waarmee u zich als verenigingsbestuurder kunt aanmelden. De Stichting Dorpshuis organiseert de bijeenkomst voor verenigingsbesturen op
woensdag 15 februari 2006, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.
Wilt u hieraan deelnemen, vul dan deze antwoordstrook in , knip hem uit en lever hem vóór 31 januari in bij het dorpshuis
Naam aanmelder en bestuursfunctie:
Naam vereniging:
Straat en huisnummer:
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Wil graag deelnemen aan de bijeenkomst voor Borkelse verenigingsbesturen en komt
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op 15 februari met

personen van

(naam vereniging) naar het Dorpshuis.

Extra dikke
tweede nieuwsbrief
Dit is de tweede nieuwsbrief over het Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP) Borkel en Schaft. Hiermee informeren wij u
over dit project. De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid in
geheel Borkel en Schaft.
Zoals u ziet is de tweede nieuwsbrief extra dik uitgevallen. Sinds
het verschijnen van de eerste nieuwsbrief in oktober jl. is er namelijk heel wat gebeurd rondom het dorpsontwikkelingsprogramma.
Er vonden twee dorpsgesprekken plaats en verder een workshop
voor jongeren uit Borkel en Schaft in de leeftijd vanaf 12 jaar tot
20-plus. Ook met de groepen 7 en 8 van de basisschool is een apart
“dorpsgesprek” gehouden.
Over al deze bijeenkomsten treft u informatie aan in deze nieuwsbrief. Verder vindt u hierin een oproep van de Stichting Dorpshuis
voor het melden van nieuwe ideeën en een aanmeldingsbon voor de
bijeenkomst voor verenigingsbesturen in het dorpshuis. Ook doet
streekmanager Has van Helvoort een oproep voor het melden van
initiatieven op sociaal/economisch gebied.
U ziet het, aan het dorpsontwikkelingsprogramma wordt volop gewerkt!

Mart Wijnen: Ik verwacht dat we met het dorpsontwikkelingsprogramma kunnen bereiken dat de inwoners van Borkel en
Schaft in 2006 - en nog jaren daarna - trots op hun dorp kunnen zijn, omdat het er mooi, leefbaar en gezellig is!

Eerste Dorpsgesprek over
Dorpsontwikkelingsprogramma
Borkel en Schaft
Op maandag 24 oktober jl. kwamen ongeveer 40 inwoners
van Borkel en Schaft naar het Dorpshuis om deel te
nemen aan het eerste dorpsgesprek.
Na een openingswoord door wethouder Mart Wijnen, presenteerde Roelof Goodijk van adviesbureau BRO een
karakterschets van Borkel en Schaft en een opsomming
van de belangrijkste knelpunten/problemen.
De informatie voor deze presentatie kwam uit diverse
(gemeentelijke) nota’s en onderzoeken die al zijn gehouden, zoals de Woonvisie, het rapport Ouderenproof, de
enquête Leefbaarheid en Veiligheid, Structuurvisie Plus.
Veel informatie kwam ook uit de interviews met 15
Borkelse sleutelfiguren die enkele weken vóór het eerste
dorpsgesprek gehouden werden.
Met deze presentatie als basis, werd vervolgens door de
aanwezige inwoners in drie groepen gediscussieerd over
de volgende thema’s.
Roelof Goodijk: Ik wens Borkel en Schaft en de gemeente
Valkenswaard in 2006 een hele goede samenwerking toe en
veel nieuwe, inspirerende projecten”

Het dorp
Borkel en Schaft is van oudsher een agrarisch dorp met
een zeer hechte en sociale gemeenschap. Er is ruimte
voor nieuwe mensen die zich in het dorp vestigen en die
willen deelnemen aan het sociale leven in het dorp.
Mensen willen het dorpse karakter van Borkel en Schaft
ook in de toekomst graag behouden en men vreest dat dit
door de toenemende vergrijzing en ontgroening moeilijk
zal zijn. Er zijn minder jongeren en bovendien zijn er geen
starterswoningen zodat de jongeren weggaan uit het dorp.
Borkel en Schaft zou op deze manier een forensendorp
kunnen worden en dat vinden de inwoners een ongewenste ontwikkeling.
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Ze willen een dorp waarin actief gewoond en geleefd kan
worden en waarin een goede mix is van autochtone inwoners en nieuwkomers en van jong en oud
Sociale leven
Het sociale leven in het dorp is goed. Er is een uitgebreid
en actief verenigingsleven en ook de Wijkraad zet zich
actief voor het dorp in.
Annie Roothans en Paul Evers: Namens de Wijkraad Borkel en
Schaft wensen wij iedereen een heel gelukkig en gezond 2006
toe. Wij hopen dat, met het totstandkomen van het dorpsontwikkelingsprogramma, Borkel en Schaft ook in de toekomst
een dorp blijft waar het heerlijk wonen en vertoeven is voor jong
en oud.
Ook op sociaal gebied zien mensen een probleem als de
bevolking vergrijst en ontgroent. Als er minder kinderen
komen vreest men dat de basisschool op den duur niet zal
kunnen blijven bestaan. Ook de verenigingen merken dat
het bijvoorbeeld steeds moeilijker wordt om bestuursleden
te vinden en te behouden.
Er is in het dorp een sterk ontwikkelde mantelzorg,
Mensen zorgen voor familieleden en buren. Er zijn wel wat
zorgvoorzieningen in het dorp zoals dagopvang in de vroegere pastorie.
Mogelijke aandachtspunten zijn: Welke mogelijkheden zijn
er voor zorg en welke zaken zijn op dit gebied in de toekomst mogelijk te combineren en te organiseren?
Werkgelegenheid/landbouw
Borkelnaren vinden dat de agrarische bedrijven bij het
dorp horen en willen die ook in de toekomst graag behouden. De reconstructie biedt nieuwe kansen voor verbreding
van agrarische bedrijven.
Has van Helvoort: Mijn voornemen voor 2006 is het enthousiasme bij de bewoners van Borkel en Schaft erin houden en gezamenlijk proberen een aantal projecten te realiseren.
Verder zijn er in Borkel en Schaft natuurlijk de houtindustrie en de horecabedrijven.
Inwoners zien nieuwe mogelijkheden voor ambachtelijke of
eenmansbedrijven. Ook op het vroegere MOB-complex aan
de Luikerweg zouden bedrijven gevestigd kunnen worden.
Voor de agrarische bedrijven zouden landschap en de

Recreatie en Toerisme
In de omgeving van Borkel en Schaft is zeer veel recreatie en toerisme, dankzij de mooie natuur.
In zonnige weekends vinden de bewoners het succes van
de recreatie en de horeca soms tè groot.
Het is dan zeer druk op het Mgr. Kuijpersplein en de
wegen daar omheen zijn overvol met fietsers, automobilisten en wandelaars.
Bewoners zijn wel voorstander van nieuwe initiatieven,
als die tenminste niet een nog grotere druk op de
bestaande wegen en fietspaden leggen. Er zouden wel
nieuwe fiets- en wandelroutes ontwikkeld kunnen worden.
Wonen
Het bouwen voor de eigen bevolking staat bij de
Borkelse inwoners voorop. Er is dringend behoefte aan
starterswoningen voor de jongeren uit Borkel en Schaft
en aan seniorenwoningen.
Inwoners willen geen forse uitbreiding van het dorp,
maar enkel bouwen naar behoefte, dus enkele woningen
per jaar.
Ook boerderijsplitising wordt genoemd als mogelijkheid
voor ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven
wonen. Als nieuwbouwlocaties zijn de voormalige
Rabobank in beeld en het Biestven (waar momenteel
natuuronderzoek moet plaatsvinden). Bewoners zien
ook wel nieuwe locaties als mogelijke plek om te bouwen. Ze noemen het gebied nabij de Hoeverdijk (tussen
Bruggerdijk en Korteweg) en mogelijk in de toekomst
ook de locaties waar nu de houtindustrie gevestigd is.
Voorzieningen
Bewoners van Borkel en Schaft zijn bezorgd over de
voorzieningen in hun dorp. Er is nu nog een SRV-wagen,
maar die zal op korte termijn verdwijnen. Verder is er
nog een pinautomaat .
Bewoners willen wel graag een vorm van winkelvoorziening houden in de toekomst.
Ook de buurtbus is een onderwerp van gesprek. Deze
komt wel maar de mogelijkheden zijn beperkt. Na
’s avonds 18.00 uur rijdt de bus bijvoorbeeld niet meer.
Zeker gezien de toenemende vergrijzing vinden de inwoners dat een probleem.
Het dorpshuis is een mooie voorziening, die volgens veel
aanwezigen nog verder moet uitgroeien tot het echte
middelpunt van het dorp. Hierbij is ook goede communicatie tussen het dorpshuis en de bestaande horeca van
belang. In goed overleg zouden deze voorzieningen
naast elkaar moeten kunnen functioneren.
De functies van het dorpshuis zijn mogelijk nog uit te
breiden in de toekomst. Daarbij wordt zeker gedacht aan
voorzieningen voor ouderen, zoals ontmoetingsplek en
boodschappenservice.

Tweede Dorpsgesprek
Op maandag 28 november jl. vond het tweede dorpsgesprek
plaats in het Dorpshuis.
Voor deze bijeenkomst werden de mensen uitgenodigd die
ook bij het eerste dorpsgesprek aanwezig waren. Verder
was het dorpsontwikkelingsprogramma onderwerp van
gesprek tijdens de openbare Wijkraadsvergadering op
14 november. Op die avond konden mensen zich ook nog
aanmelden voor het tweede dorpsgesprek. In totaal waren
zo’n 35 mensen aanwezig op 28 november .
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Na een openingswoord door gemeentelijk projectleider
Peter Franken, presenteerde Roelof Goodijk van adviesbureau
BRO de resultaten van het eerste dorpsgesprek en de
wensbeelden die daaruit naar voren waren gekomen.
De aanwezigen konden reageren op de presentatie en op
het eerder toegezonden verslag. Er werden wat zaken bijgesteld.
Zo gaven bewoners tijdens de eerste bijeenkomst aan dat
ze de plaatsen waar de huidige houtbewerkingsbedrijven
gevestigd zijn, in de toekomst wel geschikt vonden als
nieuwe woningbouwlocaties.

Peter Franken: Ik hoop dat we, nadat het dorpsontwikkelingsprogramma gereed is, met zijn allen snel aan de slag kunnen
gaan met de uitvoering van projecten.
Bij het tweede dorpsgesprek kwam naar voren, dat mensen deze plekken toch liever willen behouden voor bedrijven. Of dat nu de huidige houtindustrie is ofwel nieuwe
bedrijvigheid in de toekomst.
Verder vonden de aanwezigen het een probleem dat de
voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor
Borkel en Schaft zo lang duurt. Op dit moment moet
gewacht worden op een flora- en faunaonderzoek dat de
gemeente moet laten doen op de locatie Biestven, omdat
daar mogelijk enkele beschermde diersoorten voorkomen.
Dat kan pas in het voorjaar van 2006. De bewoners voelen
zich door het oponthoud geremd in hun mogelijkheden.
Nieuwe plannen en projecten moeten hierop wachten.

Wonen en beeldkwaliteit
De gespreksdeelnemers aan deze groep, gaven ook in het
tweede dorpsgesprek aan dat er in Borkel en Schaft de
komende jaren gebouwd moet worden op “Borkelse
maat”: Dat betekent volgens hen: bouwen voor starters en
senioren. Bouwen van “levensloopbestendige”woningen.
Woningen dus die geschikt zijn voor alle leeftijden, of eenvoudig hiervoor geschikt te maken zijn.
Verder willen de deelnemers graag dat boerderijsplitsing
mogelijk wordt. Hierdoor kan op bestaande locaties al veel
woningbouw gecreëerd worden. Er kan mantelzorg plaatsvinden, doordat ouders bij de kinderen kunnen blijven
wonen. Maar ook voor jongeren zou dit kansen bieden.
De bewoners willen graag dat in het nieuwe bestemmingsplan voor Borkel en Schaft al rekening gehouden
wordt met toekomstige locaties voor kleinschalige woningbouw en met de mogelijkheid om bestaande boerderijen te
kunnen splitsen in twee of zelfs drie kleinere wooneenheden.

Na de presentatie en de algemene discussie over het verslag en de wensbeelden, werd in drie groepen gediscussieerd. Tijdens het tweede dorpsgesprek besprak elke
groep één thema . De thema’s waren:
1. Voorzieningen, dorpshuis en verenigingsleven
2. Wonen en beeldkwaliteit
3. Buitengebied en werkgelegenheid.
Voorzieningen, dorpshuis en verenigingsleven
De leden van deze groep constateerden dat het dorpshuis
het kloppend hart van Borkel en Schaft zou moeten zijn en
dat het ook op weg is dit te worden. Dit is nodig omdat het
dorpshuis ook in de toekomst exploitabel moet zijn. Het
kost tijd om het dorpshuis verder te ontwikkelen, maar dat
is een verschijnsel dat men ook in andere dorpen ziet.
Het is belangrijk om het dorpshuis goed onder de aandacht te brengen zodat mensen zich bewust worden van
de mogelijkheden die het ook voor hen biedt.
Dick Loeff: Borkel en Schaft in 2006: met vereende kracht in
uitvoering!
Het probleem voor het Stichtingsbestuur is enerzijds, dat
een toename van activiteiten ook een toenemende druk
betekent voor de vrijwilligers die hier actief zijn. Anderzijds
moet dus juist gezocht worden naar nieuwe niet-commerciële activiteiten die geld opleveren, om het dorpshuis
financieel gezond te houden. Die nieuwe activiteiten
mogen niet indruisen tegen de afspraken met de Borkelse
horeca.
Elders in deze nieuwsbrief treft u een oproep aan van de
Stichting Dorpshuis voor het melden van nieuwe initiatieven.
Het verenigingsleven is uitgebreid en zeer sterk in Borkel
en Schaft. Bewoners zijn ook vaak lid van meerdere verenigingen. Het wordt wel lastiger om kaderleden te vinden
voor activiteiten en het ledenaantal (met name van jonge
leden) loopt wat terug.
De kinderen van sommige inwoners zijn lid van verenigingen
buiten Borkel en Schaft.
Sommige kinderen gaan ook elders naar school, omdat
daar bijvoorbeeld naschoolse opvang mogelijk is.
Borkelse verenigingen blijken eigenlijk allemaal “voor
zichzelf” te werken.
Er is nauwelijks onderlinge afstemming of samenwerking
bij de organisatie van activiteiten en er is bijvoorbeeld ook
nooit een activiteitenagenda van de grond gekomen.
Men ziet wel duidelijke voordelen in samenwerking.
Afgesproken wordt dat de Stichting Dorpshuis het initiatief
zal nemen om een bijeenkomst te organiseren voor alle
verenigingsbesturen uit het dorp. (Elders in deze nieuwsbrief leest u hier meer over).

Wat betreft beeldkwaliteit, vinden de gespreksdeelnemers
dat in Borkel en Schaft vooral het traditionele dorpsbeeld
behouden moet blijven. Geen supermoderne bouwstijlen of
hoogbouw in Borkel dus. Wel vinden de mensen dat het
mogelijk moet zijn om in een authentieke woning, zoals
een langgevelboerderij een bedrijf te beginnen, zonder dat
hierdoor het straatbeeld wordt aangetast. Voorbeeld is een
kantoor vestigen in zo’n boerderij en daarvoor de boerderij
van binnen en aan de achterkant verbouwen, maar de
“zichtkant” zoveel mogelijk houden zoals die is.
Buitengebied en werkgelegenheid
De groep met dit thema telde op 28 november de meeste
deelnemers. Zij constateren dat Borkel en Schaft al jaren
kampt met onduidelijkheid over mogelijke ontwikkelingen
in het buitengebied, vanwege de goedkeuring die de provincie gedeeltelijk heeft onthouden aan het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente.
Mensen hebben het idee niet te weten waar ze aan toe zijn
en voelen zich ook door de gemeente afgewezen (Ze horen
alleen”Nee” terwijl ze willen dat de gemeente meedenkt
over de mogelijkheden die er dan wèl zijn).
Ze zien wel mogelijkheden voor nieuwe, kleinschalige
bedrijvigheid op het voormalige MOB-complex aan de
Luikerweg.
Belangrijk is ook dat nieuwe economisch ontwikkelingen
geen belemmering mogen zijn voor de agrarische activiteiten,die men voor Borkel en Schaft graag wil behouden.
Zie in dit verband ook de oproep van de streekmanager
elders in dit blad voor het melden van nieuwe sociaaleconomische initiatieven.

Borkel en Schaft een kern met toekomst

natuur nieuwe kansen bieden voor nieuwe vormen van
recreatie en nevenactiviteiten.
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Tijdens de dorpsgesprekken viel het de aanwezigen op dat
er relatief weinig jongeren aanwezig waren. Ook de stuurgroep vindt het belangrijk om in het dorpsontwikkelingsprogramma rekening te houden met de wensen en ideeën
van de jeugd – en dus de toekomst – van Borkel en Schaft.
Vandaar dat besloten is tot een aparte workshop voor de
jeugd. Via de verenigingen werden uitnodigingen verspreid
en op vrijdag 9 december was het dorpshuis gevuld met
ruim dertig jongeren uit Borkel en Schaft in leeftijd variërend van 12 tot 20-plus.
Wethouder Wijnen riep hen in zijn openingswoord op om
mee te praten en te denken over hun dorp en hun toekomst. En dat bleek niet aan dovemansoren gezegd.
De jongeren werden op basis van leeftijd verdeeld in vier
groepjes. Elke groep behandelde vier thema’s: Wonen,
Werken, Vrije tijd en Borkel en Schaft in 2020.

Wat betreft de bedrijvigheid en het toerisme in Borkel en
Schaft vinden de jongeren dat het niet drukker hoeft te
worden dan het nu op zomerse dagen al is. Ze willen niet
meer recreatie en toerisme, zeker niet als dat méér van
hetzelfde betekent.
De ‘crossers’: We werken voor benzine!
Verder vinden ze dat de boeren in Borkel en Schaft thuishoren en dus moeten blijven in de toekomst.
Hetzelfde geldt voor de houtindustrie.
Ze zien kansen voor kleinschalige bedrijvigheid in hun
dorp. Grote bedrijven moeten maar naar het industrieterrein in Valkenswaard. Genoemde voorbeelden van nieuwe
bedrijven zijn: een winkel, bedrijven aan huis: zoals kapsalon, schoonheidssalon, atelier en ook zorg. Ook voor
ambacht en nijverheid zien zij kansen, bijvoorbeeld als
nieuwe bestemming voor Vrijkomende Agrarische
Bedrijfsbebouwing (VAB).

Wonen
De Borkelse jongeren zijn het opvallend eens met hun –
meestal iets oudere – plaatsgenoten wat betreft wonen.
Rob: Het is hier nog relaxed wonen, lekker boers

Tom: Er moet hier een Jumbo komen en daarboven
zou ik dan wel willen wonen.
De meeste jongeren willen graag in Borkel en Schaft blijven wonen, maar wel graag in de vorm zoals ze dat van
huis uit gewend zijn. Dat wil zeggen: in huizen in traditionele bouwstijl, liefst met ruimte om zich heen en niet in
een flatje of dichtbebouwde nieuwbouwwijk. Ze realiseren
zich dat daar een prijskaartje aanhangt, maar hebben liever een iets kleinere woning als daar ruimte om heen is.
Hein: Er moeten niet te veel huizen komen, want dan
kunnen we niet meer crossen
Ook in woningsplitsing zien de jongeren wel een mogelijkheid. Een aantal 20-plussers dat al op zichzelf woont,
heeft inmiddels noodgedwongen Borkel en Schaft verlaten, maar wil hier in de toekomst graag terugkeren, als er
voor hen passende woonruimte beschikbaar is.
Meiden 20plus (over trouwen of samenwonen met een
jongen uit een andere plaats) “Hij moet maar hier
komen wonen, anders gaat het hele feest niet door!”
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Vrije tijd
Zoals al eerder aangegeven, besteden veel jongeren een
deel van hun vrije tijd aan een bijbaantje.
Daarnaast zijn ze actief in een of meer van de 40 Borkelse
verenigingen. Voor sporten gaan diverse jongeren ook buiten Borkel en Schaft, omdat hun favoriete sport in het
dorp niet beoefend kan worden. Ze willen ook best vrijwilligerswerk binnen een vereniging doen, bijvoorbeeld als
Wij willen Joppiesaus in de Borkelse cafetaria! (Is nu alleen in Valkenswaard of Bergeijk in de friettent te krijgen)
bestuurslid, omdat ze vinden dat dat erbij hoort. Ook al
vraagt het best wat van je vrije tijd.
Een groep jongeren heeft crossen als hobby, maar daar is
nu geen mogelijkheid voor. Ze zouden dat wel graag willen.

Jongeren vinden ook dat je eigenlijk ouders van basisschoolkinderen al zou moeten aanspreken om hun kinderen lid te maken van een Borkelse vereniging. Als iedereen
alleen lid wordt van een club buiten het dorp, houdt in
Borkel het verenigingsleven op.
De ‘crossers’: Die strenge boswachter moet weg!
De jongeren onder de 20 jaar willen graag een eigen ruimte, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ze vinden het
dorpshuis daar niet geschikt voor (te veel regels, te veel
beperkingen in het gebruik van de ruimte). Ze vinden ook
dat de huidige activiteiten in het dorpshuis meer voor
ouderen geschikt zijn dan voor jongeren (Linedance bijvoorbeeld vinden ze niks voor jongeren van 12 tot 16 jaar)
De jongeren boven de 20 jaar komen alleen naar het
dorpshuis als er iets te doen is, maar niet ‘zomaar”.
Borkel en Schaft in 2020
De jongeren hebben duidelijk voor ogen welke ontwikkelingen zij graag in Borkel en Schaft zouden zien en welke
absoluut niet.
Ze willen in de toekomst graag in het dorp blijven wonen,
maar willen geen uitgebreide woningbouw in het dorp. Ze
willen graag in het dorp werken of in de regio.
Borkel en Schaft moet blijven!
Ze vinden het toerisme prima, maar het zou niet voor
overlast moeten zorgen door een gevarieerder aanbod en
een goede infrastructuur.
Het openbaar vervoer moet een stuk verbeterd worden.
Voor ouderen zou een woon-zorgcomplex moeten worden
gerealiseerd. Een deel van de jongeren zou zelf willen meewerken aan het opzetten van zo’n voorziening in het dorp.
Er zou een winkelvoorziening in het dorp moeten zijn.

EEN BOERENBONDWINKEL IN BORKEL MOET
KUNNEN; ER WONEN TOCH VEEL BOEREN!

Toekomst van Borkel
en Schaft volgens
basisschooljeugd
Niet alleen de jongeren van 12 tot 20plus konden de afgelopen tijd hun zegje doen over de toekomst van Borkel en
Schaft. Ook de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool
St. Servatius hebben hier een ochtend flink over
“gebrainstormd”.
Op donderdag 15 december jl. kwamen Janine, Robin,
Jessica, Suse, Sander, Rens, Marty, Stein, Tom, Dex, Mark,
Björn (alias Fons), Thomas, Rob, Luuk (alias Pieter),
Martijn, Nicky, Lieke, Michelle, Chantal, Rowie, Marieke,
Mandy, Evi, Floor en Mylou, voor hun “dorpsgesprek” bij
elkaar in het Dorpshuis.
Na een korte inleiding door gemeentelijk projectleider
Peter Franken, gingen de leerlingen in groepjes aan de
slag. Op een groot vel gaven ze aan hoe zij zouden willen
dat hun dorp er over 15 jaar uit ziet.
Wat moet blijven?
In elk geval willen de kinderen dat de boeren en boerderijen in Borkel en Schaft blijven, want die horen bij het dorp.
Ook Houtindustrie Smolders moet blijven en dan willen ze
weer de mogelijkheid om daar knutselhout (resten) op te
halen, zoals dat voorheen kon.
Ook camping de Dommelvallei moet blijven (geen campings erbij) en de school en de molen.
Dorpshuis
Hier willen de leerlingen een kinderbingo en/of een bingo
voor alle leeftijden. Verder zouden ze hier graag spelletjes
zien voor senioren, die tegelijkertijd ook door de kinderen
gebruikt kunnen worden.
Een andere wens is een groot televisiescherm in het
dorpshuis voor het vertonen van films of het samen kijken
naar voetbalwedstrijden bijvoorbeeld.
In het dorpshuis zou ook de dokter en de tandarts moeten
komen.
Winkels
De kinderen zouden een combinatie van een
Boerenbondwinkel en een supermarkt in Borkel en Schaft
een goede zaak vinden. Daar kunnen zowel etenswaren
als spullen voor de boeren verkocht worden, met daarbij
ook een ruitershop en een kledingwinkel.
Wonen
Ook de jongste inwoners van Borkel en Schaft zijn duidelijk in hun mening: Bouwen in Borkel is goed, als het op
kleine schaal gebeurt, zodat ze later in hun eigen dorp
kunnen blijven wonen.
Plaatsen waar gebouwd kan worden zijn bijvoorbeeld de
Bruggerdijk en de Peedijk.

Borkel en Schaft een kern met toekomst

Jongeren
enthousiast over
hun dorpsgesprek!

Werken
De Borkelse jongeren steken flink de handen uit de mouwen. Jongeren in alle leeftijdsgroepen geven aan bijbanen
te hebben om een centje bij te verdienen, of zoals één van
de jongens het uitdrukte: “Wij werken voor benzine!” (Zijn
hobby is namelijk crossen)
Afhankelijk van hun leeftijd werken de jongeren vooral bij
boeren en tuinders in Borkel en Schaft en bij de Borkelse
horeca.
De twintigers geven aan dat zij nu al in de buurt werken
ofwel na hun afstuderen graag een baan in de regio zouden vinden. (Op maximaal 45 minuten reistijd van huis).
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Borkel moet niet volgebouwd worden. Dat is jammer van
de mooie natuur. Flats hoeven er ook niet te komen, die
passen niet in het dorp.
Ook zou een bejaardentehuis – zoals als Kempenhof - een
goed idee zijn: “Dan kunnen onze ouders later ook in
Borkel en Schaft blijven wonen”, vinden de jongeren.
Verkeer
Er wordt te hard gereden in het dorp vinden veel kinderen.
Dat gebeurt met name op de Sportparkdreef , de
Hoeverdijk, de Bruggerdijk, de Abdijweg en de Achterste
Brug.
Meer parkeerplaatsen zijn ook nodig in het centrum. “Als
het bij De Zwaan druk is, staan er allemaal auto’s in de
berm langs de weg”

Voorzieningen/vrije tijd
De natuur is mooi in Borkel en Schaft en die moet blijven
vinden de kinderen. “Vooral geen bomen kappen in Borkel
dus!”Er zou ook wel extra vis uitgezet mogen worden in de
Dommel.
Verder zouden er prullenbakken moeten komen voor de
kanovaarders op de Dommel en voor de fietsers op de
Malpie. Het zwerfafval is de kinderen een doorn in het oog.
Een strandje met mooi wit zand bij de Dommel zien de
kinderen wèl zitten. Net als een (overdekt) zwembad: “Als
daar geen geld voor is bij de gemeente, dan moet de
gemeente maar sparen!”
De meisjes zouden graag een overdekte hangplek zien op het
trapveldje. Met een automaat met frisdrank, chips en snoep.

Tijdens de dorpsgesprekken en de workshop voor de jeugd
brachten mensen al goede ideeën naar voren voor nieuwe
activiteiten in Borkel en Schaft op sociaal of economisch
gebied.
Sommige gespreksdeelnemers schrokken ervoor terug
om echt iets met hun idee te doen, omdat ze de weg naar
de uitvoering niet kenden. Sommigen waren in het verleden al op tegenwerking gestuit bij de gemeente of andere
overheden, of zagen het niet meer zitten door allerlei ingewikkelde regels waarmee ze te maken kregen.

Vervolgplanning
Dorpsontwikkelingsprogramma

De gemeente Valkenswaard is de kartrekker in het
Dorpsontwikkelingsprogramma.
Zij wordt bijgestaan door andere organisaties en door
adviesbureau BRO uit Vught.
Er is een stuurgroep opgericht voor dit project. Voorzitter
van deze groep is wethouder Mart Wijnen, portefeuillehouder Leefbaarheid. De stuurgroep bestaat verder uit de volgende personen:

De verdere planning van het dorpsontwikkelingsprogramma ziet er als volgt uit: De resultaten van de dorpsgesprekken en de bijeenkomsten met de jongeren en de
basisschooljeugd worden, samen met de inbreng van de
stuurgroep, verwerkt tot een eerste concept-DOP.
De inbreng van de stuurgroep zal er vooral op gericht zijn,
na te gaan of alle ideeën en wensen die door de bevolking
naar voren zijn gebracht ook realistisch en haalbaar zijn.
Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van deze
2e nieuwsbrief zal dat eerste concept-DOP gereed zijn.
Daarna worden enkele organisaties gevraagd om hun
inbreng te leveren (denk daarbij aan bijvoorbeeld
Woningbelang en de Stichting Valkenhof).
Eind februari 2006 moet het definitieve concept dorpsontwikkelingsprogramma klaar zijn. Vanaf maart volgt dan
behandeling in de wijkraad Borkel en Schaft en het college
van burgemeester en wethouders. Direct daarop aansluitend daarop volgt een algemene inspraakperiode van ca.
4 weken. Medio 2006 zal het dorpsontwikkelingsprogramma
uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Marjo Yücesan- van Drunen: Mijn wens is dat we in 2006 elkaar
de ruimte geven om – met behoud van de aanwezige kwaliteiten –
te zoeken naar kansen voor versterking van de leefbaarheid in
Borkel en Schaft.
Het Streekplatform Boven Dommel wil mensen met dergelijke ideeën graag helpen.
Zoals u waarschijnlijk weet, is streekmanager Has van
Helvoort van Streekplatform Boven Dommel, ook lid van
de stuurgroep voor het dorpsontwikkelingsplan. Has heeft
tijdens de gesprekken in Borkel en Schaft aangegeven dat
hij graag als eerste aanspreekpunt wil fungeren voor mensen met nieuwe initiatieven.
Hij kan u helpen om een initiatief verder te ontwikkelen en
ten uitvoer te brengen.
Om wat voor initiatieven gaat het? Bijvoorbeeld om een
boer die het idee heeft om een streekproduct op de markt
te brengen of om op zijn bedrijf nevenactiviteiten te ontwikkelen.
Of om een groep bewoners die langzaam alle winkelfaciliteiten in hun dorp ziet verdwijnen en initiatieven zou willen opzetten om dit te voorkomen, maar een steuntje in de
Ans Aarts-Schoormans: De inwoners van Borkel en Schaft
werken samen met diverse instanties aan het dorpsontwikkelingsprogramma. Goede communicatie tussen al deze partijen
is heel belangrijk en daar wil ik ook in 2006 graag mijn bijdrage
aan leveren.

Margreeth Broens: Dat alle bewoners elkaar in 2006 maar vaak
mogen ontmoeten in het dorpshuis: voor hun (verenigings)activiteiten en voor hun plannen, om een nog mooier dorp te
maken van Borkel en Schaft, klaar voor de toekomst!
rug kan gebruiken om daadwerkelijk iets te bereiken. Of
om … vult u zelf maar in, er is natuurlijk van alles mogelijk.
Wanneer uw initiatief overeenkomt met de doelstellingen
van het Streekplatform dan zullen de diensten volledig
kosteloos zijn.
Has van Helvoort roept dus hierbij iedereen op, die met
een idee rondloopt dat kan bijdragen aan de versterking
van de sociaal-economische kracht van Borkel en Schaft,
om contact met hem op te nemen.
Hij is bereikbaar bij het Streekplatform;
telefoon: 040 259 46 25,
e-mail: h.van.helvoort@rez.sre.nl
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Leden van de
Stuurgroep:
Wie zijn dat?

STAAND ACHTERSTE RIJ V.L.N.R.: DICK LOEFF, ROELOF GOODIJK, HAS VAN HELVOORT
STAAND 2E RIJ V.L.N.R.: PETER FRANKEN, PAUL EVERS, MARGREETH BROENS
ZITTEND V.L.N.R.: MARIANNE MAAS, ANNIE ROOTHANS, MART WIJNEN
NIET OP DE FOTO: MARJO YÜCESAN-VAN DRUNEN EN ANS AARTS-SCHOORMANS
FOTO: FOTO MELSKENS

Roelof Goodijk van adviesbureau BRO.
Annie Roothans en Paul Evers namens de Wijkraad Borkel
en Schaft.
Dick Loeff, adviseur plattelandsontwikkeling en Has van
Helvoort, streekmanager van gebied Boven Dommel. Zij
zijn beiden afkomstig uit het informatiepunt voor dorpsontwikkelingsprogramma’s van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).
Margreeth Broens, vertegenwoordiger van Prisma
Brabant. Prisma is een provinciale organisatie die
gemeenten en welzijnsinstellingen adviseert op sociaalmaatschappelijk gebied.
Peter Franken, wijkcoördinator bij de gemeente
Valkenswaard en gemeentelijk projectleider voor het
Dorpsontwikkelingsprogramma. Ans Aarts-Schoormans,
communicatie-adviseur bij de Gemeente Valkenswaard.
Marjo Yücesan- van Drunen, senior medewerker
Leefomgeving, vakgebied Ruimtelijke Ordening bij de
gemeente Valkenswaard. Marianne Maas, projectassistente bij de gemeente Valkenswaard.
Marianne Maas: Ik wens voor Borkel en Schaft in 2006 een zelfde goede sfeer onder de mensen als ik in 2005 heb ervaren en
natuurlijk voor iedereen alle goeds!

Bijdrage van
provincie voor
Dorpsontwikkelingsprogramma
Bij de provincie Noord-Brabant bestaat een subsidieregeling voor leefbaarheidsprojecten in kleine kernen. De regeling is gebaseerd op de Regionale Sociale Agenda.
Het opstellen van een integraal dorpsontwikkelingsprogramma voor een kleine kern, zoals Borkel en Schaft, valt
ook onder deze subsidieregeling.
De gemeente Valkenswaard heeft hiervoor dan ook een
aanvraag ingediend en in juni jl. heeft de provincie een
bedrag van € 5.000,- toegekend als tegemoetkoming in de
activiteitenkosten voor het Dorpsontwikkelingsprogramma
Borkel en Schaft. Bij de subsidietoekenning heeft de provincie overwogen dat het Dorpsontwikkelingsprogramma
Borkel en Schaft een voorbeeldfunctie kan vervullen voor
vergelijkbare initiatieven in de regio.

Borkel en Schaft een kern met toekomst

Meld uw idee bij de
streekmanager!

Tenslotte fungeert de heer René van Nieuwkuijk, medewerker van de Stichting Welzijn Valkenswaard als agendalid.
Al deze stuurgroepleden brengen hun specifieke kennis en
ervaring mee in het project en leveren een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het Dorpsontwikkelingsprogramma.
7

